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= bebyggelse
1 2 3

= havstrøm

Skematisk fremstilling af kystudligning og beboelse i Maremma-området.

1) Tidlig fase: Dybe fjorde skar sig ind i landet. Bebyggelsen fandtes i lavlandet på overgangen mellem
bjergene og havet. Floderne havde frit udløb til havet.

2) Mellemfase: Havstrømme med materialetransport og -aflejring udlignede delvis kysterne og opfyldte
fjordene. Flodernes frie udløb til havet blev forhindret og sumpede områder med stagnerende vand
opstod i de tidligere fjorde. Malariamyg tvang befolkningen og bebyggelserne op i bjergene.

3) I dag: De sumpede kyststrækninger er nu blevet afvandet og bebyggelserne er flyttet ned på det lave,
afvandede land med de tidligere sumpede laguner.

Maremma (la Maremma) er et overvejende fladt
kystområde på ca. 10.000 km2 mellem Cecina-
flodens udmunding (syd for Livorno i Toscana)
og byen Civatavecchia i Lazio. Det centrale om-
råde i den toscanske Maremma er den ca. 100 km2

fredede park, Parco Naturale dell’ Uccellina, ved
Ombrone flodens udmunding syd for Grosseto.
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Maremma var tidligere et lavtliggende sumpet om-
råde langs med kysten, hvor vandet stagnerede,
fordi havstrømme med materialetransport udlig-
nede kystlinien og afspærrede fjorde og bugter.
De afspærrede bugter og fjorde er med tiden om-
dannet til laguner og opfyldt med flodaflejringer,

der ofte blev oversvømmet. Flodernes frie udløb
til havet blev bremset ved denne proces.

��������������������������
����������
�������
Etruskerne forsøgte uden større held at afvande
de sumpede områder i Maremma, men romerne
var de første, for hvem det lykkedes at grave ka-
naler, afvande og opdyrke sumpene i området. Ef-
ter romerrigets sammenbrud i slutningen af 400-
tallet forfaldt afvandingskanalerne, som efterhån-
den blev tilstoppet. Maremma blev herefter om-
dannet til et ugæstfrit vildnis af sumpe med stille-
stående vandhuller, hvor bl.a. malariamyg trive-
des godt. Dyrkningen blev vanskeliggjort og op-
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hørte efterhånden. Befolkningen blev tvunget til at
forlade Maremmaen og søge op i højlandet. Områ-
det forblev stort set uopdyrket indtil 1700-tallet.
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Storhertugen af Toscana, Leopold II, iværksatte i
1828 de første jordforbedringsarbejder med af-
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Denne kendte italienske folkevise udtrykker, hvordan befolkningen opfattede Maremma-området før
landbrugsreformerne i 1951 forbedrede levevilkårene i det malariaplagede område.

Afvandingskanal i Maremma.

vanding og udtørring af det sumpede og fugtige
Maremma. Ved Italiens samling i 1861 var det
imidlertid kun 55 km2 som var blevet tørlagt. Den
politiske interesse, og dermed også den økono-
miske interesse, var ikke særlig stor.

I 1928 dannede bønderne i Maremma en sammen-
slutning til forbedring af et landområde på 316
km2 langs med Ombrone floden. Vandløbene blev
reguleret fra deres udspring i bjergene. Der blev
anlagt pumpeanlæg og opslemningsdamme samt
gravet kanaler. Ved hjælp af insektgifte lykkedes
det i 1950’erne at få udryddet malariamyggen.

Maremma blev umiddelbart efter anden verdens-
krig et kerneområde for bondeopstande. Derfor
iværksatte den italienske regering i 1951 en række

Landbrugsreformerne ændrede landskabet
betragteligt. Der opførtes en række små to
etagers landejendomme med bolig og udhus i
samme bygning. Stald og lade lå i underste
etage, mens boligen lå i øverste etage.


